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PRZEDMOWA

Nowa ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadziła wiele nowych instytucji 
i rozwiązań mających zastosowanie w przypadku upadłości przedsiębiorcy lub zagrożenia 
niewypłacalnością. Nie sposób pominąć tych regulacji, zważywszy, że coraz częściej stano-
wią one przedmiot nauczania na studiach prawniczych i administracyjnych. Tendencja ta jest 
uzasadniona z uwagi na to, że problem niewypłacalności staje się jednym z nieodłącznych 
elementów polskiego obrotu gospodarczego. W takiej sytuacji nie można sobie wyobrazić 
pominięcia tych zagadnień na kierunkach studiów, przygotowujących w różnym zakresie 
do współpracy z przedsiębiorcami albo prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek. 

Opracowanie to ma na celu przybliżenie Czytelnikom najistotniejszych zagadnień 
odnoszących się do organów, uczestników oraz przebiegu postępowania upadłościowego 
z uwzględnieniem odrębności dotyczących niektórych typów przedsiębiorców. W niezbęd-
nym zakresie przedstawiono również istotę i założenia postępowania naprawczego, które 
ma zapobiegać ogłaszaniu upadłości tych przedsiębiorców, którzy mogą podjąć działania 
restrukturyzacyjne, obejmujące nie tylko zobowiązania, ale również ich przedsiębiorstwa. 

Należy dodać, że znajomość prawa upadłościowego i naprawczego, choćby w podstawo-
wym zakresie, jest niezbędna nie tylko dla studentów, ale również przedsiębiorców, którzy 
powinni być świadomi nie tylko obowiązków związanych z określoną sytuacją finanso-
wą, ale również możliwości i perspektyw, jakie stwarza przede wszystkim postępowanie 
naprawcze.

Szczecin, wrzesień 2012 r. Kinga Flaga-Gieruszyńska
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ROZDZIAŁ I

ZAGADNIENIA OGÓLNE
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§ 1. Pojęcie oraz funkcja postępowania upadłościowego 
i naprawczego 

I. Pojęcie prawa upadłościowego i upadłości

Ogólną zasadą obrotu gospodarczego jest wywiązywanie się przez przedsię-
biorców ze swoich wzajemnych zobowiązań, jednak ze względu na różne działania 
tych przedsiębiorców, realia rynku, a także liczne okoliczności, często od nich nie-
zależne mogą wystąpić trwałe problemy z realizacją poczynionych zobowiązań. Do 
takich przypadków odnosi się regulacja prawa upadłościowego. Prawo to określa 
postępowanie w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie jest w stanie samodzielnie wykonać 
ciążących na nim zobowiązań lub jego majątek już nie pokrywa istniejących zobo-
wiązań. W takim przypadku zachodzi konieczność zaspokojenia wierzycieli albo 
poprzez likwidację jego majątku, albo poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji 
tych zobowiązań na ściśle określonych zasadach. 

W konsekwencji prawo upadłościowe to gałąź prawa, która reguluje skutki 
niewypłacalności przedsiębiorców, umożliwiając wierzycielom zaspokojenie 
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ich roszczeń albo na skutek likwidacji majątku upadłego, albo przez zawarcie 
układu wierzycieli z upadłym.

Z powyższych rozważań wynika, że do upadłości dochodzi w sytuacji, gdy 
z uwagi na stan majątku dłużnika nie ma szans na całkowite zaspokojenie wszystkich 
należności i jedynym rozwiązaniem staje się objęcie postępowaniem tego majątku 
w celu równomiernego (choć przeważnie nie całkowitego) zaspokojenia roszczeń 
wierzycieli. 

W poszczególnych systemach prawnych upadłość jest stosowana w różnym 
zakresie. Mianowicie, często przyjmuje się, że może dojść do upadłości nie tylko 
przedsiębiorcy (kupca), ale również inne podmioty (w tym konsumenci – tzw. 
upadłość konsumencka) mogą taką upadłość ogłosić przy zachowaniu określonych 
warunków (takie rozwiązanie występuje m.in. w USA). Polski ustawodawca wpro-
wadził takią regulację później, wskazując pierwotnie, iż upadłość musi być związana 
z działalnością gospodarczą. Wydaje się jednak, że rozwijający się rynek kredytów 
konsumenckich, a także wzrastający poziom zadłużenia społeczeństwa powoduje 
konieczność stosowania tak szerokich podmiotowo rozwiązań dotyczących zaspo-
kajania wierzycieli niewypłacalnego dłużnika.

W obecnym stanie prawnym upadłość należy traktować jako instytucję praw-
ną, która polega na odebraniu (bądź ograniczeniu) prawa dłużnika do korzy-
stania z majątku i rozporządzania nim w celu równomiernego zaspokojenia 
wierzycieli. 

II. Pojęcie postępowania naprawczego

Postępowanie naprawcze jest rozwiązaniem prawnym, istotnym dla przedsię-
biorców, którzy znajdują się w sytuacji finansowej zagrażającej niewypłacalnością. 
Wprowadzenie takiego postępowania pozasądowego jest ciekawym i dogodnym 
wyjściem prowadzącym do restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, który zdecydował 
się na prowadzenie takiego postępowania, a w rezultacie – na zawarcie układu z wie-
rzycielami. Niepodważalną zaletą tego postępowania jest to, że umiejętnie popro-
wadzone może zapobiec konieczności późniejszego ogłoszenia upadłości dłużnika.

Postępowanie naprawcze można zdefiniować jako postępowanie pozasądowe, 
którego celem jest restrukturyzacja zobowiązań w drodze układu zawartego 
z wierzycielami przez dłużnika prowadzącego to postępowanie. 

III. Funkcje postępowania upadłościowego i naprawczego

Regulacja oparta na ustawie z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 
(tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) ma spełniać różnorodne funkcje. 
Z pewnością najistotniejszą jest funkcja windykacyjna, która polega na równo-
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miernym zaspokojeniu w maksymalnym stopniu roszczeń wierzycieli względem 
dłużnika. W poprzednim stanie prawnym nie zawsze, ze względu na swego rodzaju 
uprzywilejowanie pozycji dłużnika, realizacja tej funkcji następowała w sposób za-
dowalający dla ogółu wierzycieli. W chwili obecnej wprowadzono szereg regulacji, 
które zwiększają efektywność prawa upadłościowego w tym zakresie (np. art. 38 
regulujący zabezpieczenie majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego 
nadzorcy sądowego). 

Jako kolejną funkcję omawianego prawa można wskazać funkcję oddłużeniową, 
której istotą jest pomoc niektórym przedsiębiorcom w rozpoczęciu nowego etapu 
rozwoju, pozbawionego niepewności wynikającej z wciąż istniejącego zadłużenia. 
Podstawowym narzędziem wykonywania wskazanej funkcji jest art. 369 ust. 1, zgod-
nie z którym w postanowieniu o zakończeniu postępowania upadłościowego obej-
mującego likwidację majątku upadłego, którym jest osoba fizyczna, sąd, na wniosek 
upadłego, może orzec o umorzeniu w całości lub części zobowiązań upadłego, które 
nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, jeżeli zostaną spełnione 
określone w nim warunki. Nie podlegają umorzeniu należności alimentacyjne, renty 
z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub 
śmierci, wierzytelności ze stosunku pracy oraz składki na ubezpieczenie emerytal-
ne, rentowe i chorobowe pracowników. Elementy funkcji oddłużeniowej pojawiają 
się również w znacznym stopniu w regulacjach odnoszących się do układu w po-
stępowaniu upadłościowym oraz do postępowania naprawczego, których istotą jest 
restrukturyzacja zobowiązań wraz z częściowym zaspokojeniem wierzycieli. 

Z kolei funkcja określana jako profilaktyczna (niekiedy profilaktyczno-wycho-
wawcza) polega na usunięciu z obrotu gospodarczego dłużnika, który doprowadził 
do stanu niewypłacalności z własnej winy, a idąc dalej – wykluczeniu takiego postę-
powania ze strony innych przedsiębiorców. Tę funkcję spełniają nie tylko przepisy 
karne, które znalazły się w omawianej ustawie (art. 522, 523), ale także np. po-
stanowienia art. 373–377 wskazujące przesłanki pozbawienia prawa prowadzenia 
działalności gospodarczej lub pełnienia określonych funkcji. Powinno to stymulować 
działania przedsiębiorcy do rozwiązania swych problemów w sposób kompleksowy 
m.in. poza sądem w trybie postępowania naprawczego. Praktyka pokazuje jednak, 
że to ostatnie postępowanie nie jest często stosowanym rozwiązaniem.

§ 2. Typologia postępowania upadłościowego 

W obecnym stanie prawnym należy wskazać, że postępowanie upadłościowe 
może przybrać dwie formy:
1) postępowania z możliwością zawarcia układu;
2) postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego.

Należy zaznaczyć, że upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu ogłasza 
się, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną za-


